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القوووووف اليف وووو    ردة  
            عبيووووود اج شووووو    ووووو 

                         . 

 دراسة تارخيية حديثية

   عبد العزيز حممد نور عبدالقادر ولي د.
                                                        كلية الدعوة وأصول الددين ذ مشارك، قسم التاريخ اإلسالمي، أستا

اإلسددالمية، املدينددة املنددورة، اململكددة العرويددة السددعودية          امعددةاجل
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور ن احلمد إ

أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا  ،هادي له

 أما بعد: عبده ورسوله.

بكثري من األخبار التي حتتاج إىل  ملسو هيلع هللا ىلصحفلت سرية الرسول 

متحيص ودراسة للسند واملتن وبخاصة يف الفرتة املكية، وقد مراجعة و

اهلل بن  استوقفني أثناء دراستي يف مرحلة الدراسات العليا خرب ردة عبيد

جحش وتنرصه، فعزمت عىل دراسة الروايات التي تناولت ذلك من 

 خالل هذا البحث والذي عنونته بـ

 اهلل بن جحش القول الفصل يف ردة عبيد

 تارخيية حديثيةدراسة 

والذي تضمنت خطته عىل هذه املقدمة، ومتهيد وأربع مباحث وخامتة 

 وفهارس.

 معنى الردة لغة واصطالحا، وحكم املرتد. متهيد:

 .اهلل بن جحش ترمجة عبيد املبحث األول:

 .حتقيق الروايات املسندة يف خرب وفاته يف احلبشة املبحث الثاين:
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 .الروايات املسندة يف خرب تنرصه يف احلبشةحتقيق  املبحث الثالث:

 .اهلل بن جحش القول الفصل يف تنرص عبيد املبحث الرابع:

 .اخلامتة

وقد مجعت الروايات املسندة يف املوضوع من املصادر احلديثية 

والتارخيية وترمجة لرجاهلا وأقوال العلامء فيهم، وإن وجدت حكام عىل 

املتقدمني أو املتأخرين سقته، ثم خلصت إىل الرواية يف أقوال العلامء 

مناقشة هذه الروايات الستخالص النتيجة التي أريد املوصول إليها من 

 خالل هذا البحث.

يسعني إال أن أشكر فضيلة الزميل والصديق احلبيب  وختاما ال

الذي شجعني عىل تناول هذا  األستاذ الدكتور حممد بن حممد العواجي

 املوضوع بالدراسة والنقد.

اهلل أسأل أن جيعله يف موازين حسنايت، وصىل اهلل عىل نبينا حممد و

 وعىل آله وصحبه أمجعني وسلم.
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

 املعنى اللغوي:

ولده، أي الردة، من ردد بمعنى رصف ورجع، ويقال رده عن األمر 

 ،(1)َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ   رصفه عنه برفق، قال تعاىل:

         ، يعني يوم القيامة، ألنه يشء (2) َّ ىث نث مث زث ُّ وقال أيضا: 

 :أي (3)«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»ال يرد، ويف احلديث 

دة: االسم من االرتداد، و  .(4)رتّد بمعنى حتولامردود عليه، والرِّ

 اإلصطالحي: املعنى

           املرتد: هو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر، قال تعاىل:

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّ 

 .(6()5)َّ حب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي

                                                   
 11سورة الرعد:  (1)

 47سورة الشورى:  (2)

 .3/1344، 8صحيح مسلم، يف األقضية، ب (3)

 .4/450الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس:  (4)

 217سورة البقرة:  (5)

 .12/264ابن قدامة، املغني:  (6)
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 حكم املرتد:

من ارتد عن اإلسالم من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقال، 

بّدل دينه من »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال (1)دعي إليه ثالثة أيام، فإن رجع، وإال قتل

 .(2)«فاقتلوه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .12/264ابن قدامة، املغني:  (1)

 .6922ح 123/376، 2صحيح البخاري، يف استتابة املرتدين، ب (2)
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

 ْبنُ  اهللِ ُعَبيْدُ  :واسمه ،اهلل بن جحش من بني أسد بن خزيمة عبيد

َة ْبِن ُمّرَة ْبِن َكبرِِي ْبِن َغنِْم ْبِن ُدوَداَن ْبِن  َجْحِش ْبِن ِرَئاِب ْبِن َيْعُمَر ْبِن َصرْبَ

بني أمية بن عبد شمس  وبنو أسد بن خزيمة حلفاء ،(1)َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمةَ 

 .(2)بن عبد منافا

وكان من خرب هذا احللف أن فضالة بن مرارة األسدي قتل هالل 

ة اخلزاعي، فقتلت  خزاعة فضالة بصاحبها، فاستغاثت بنو أسد بن أميا

 بكنانة فأبوا أن يعينوهم، فخرجت بنو أسد حتى حالفت غطفان.

جحش إىل مكة فطلب احللف يف قريش،  فجاء رئاب بن يعمر أبو

 .(3)مناف شمس بن عبد فحالف بني أمية بن عبد

 ،ملسو هيلع هللا ىلص، وهي عمة الرسول (4)ّطلِِب ُه ُأَميَْمَة بِنَْت َعبِْد املْ َوَكاَنْت ُأمّ  

أربعني وسقا من متر  ملسو هيلع هللا ىلصقيل أسلمت وهاجرت، وأطعمها الرسول 

                                                   
 .191ابن حزم، مجهرة أنساب العرب:  (1)

 .1/182ابن هشام، السرية النبوية:  (2)

 .238-237حممد بن حبيب، املنمق يف أخبار قريش:  (3)

 .63، حممد بن حبيب، املحرب: 1/163ابن هشام، السرية النبوية:  (4)
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، ولكن الذهبي أنكر ذلك، وأشار إىل أهنا مل تدرك اإلسالم، وأن (1)خيرب

أمحد بن  اهلل وأبو عبد، وإخوته (2)خرب إسالمها جاء من طريق الواقدي

، وهو ممن رفض (4)اهتكام أن زينب أم املؤمنني ومحنة أخ ،(3)جحش

، أو اعتنق (5)ملسو هيلع هللا ىلصعبادة األصنام، ومازال مرتددا حتى بعث النبي 

دار  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أسلم قديام مع أخويه قبل أن يدخل رسول اهلل (6)النرصانية

 .(8()7)األرقم

يف اهلجرة الثانية ومعه  (9)وهاجر مع الذين هاجروا إىل احلبشة

                                                   
 .46-8/45ابن سعد، الطبقات الكربى:  (1)

 .2/274سري أعالم النبالء:  (2)

 .1/182ابن هشام، السرية النبوية:  (3)

 .153، 8/88ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة:  (4)

 .1/163ابن هشام، السرية النبوية:  (5)

 .421، 1/222ابن كثري، السرية النبوية:  (6)

دار األرقم املخزومي: كانت عند الصفا، وصارت للخيزران فاشتهرت باسمها  (7)

 (.1/518)الفايس، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام: 

 .4/102ابن سعد، الطبقات الكربى:  (8)

ى َدْوَلُتُهْم َأْثُيوْبَيا، َوهِ  (9) َي َتُضمُّ َأَراِِضَ احْلََبَشُة: اْسٌم لِْْلََمِة ُأْطلَِق َعىَل َأْرِضِهْم، َوُتَسمَّ

إْساَلِميًَّة إىَل َجانِِب َأْرِضِهْم، َوَأْرُض احْلََبَشِة: َهْضَبٌة ُمْرَتِفَعٌة َغْرَب اْلَيَمِن َبْينَُهاَم اْلَبْحُر، 

 َوَعاِصَمُتَها َأديْس َأَباَبا، َوهَلُْم ِصاَلٌت َقِديَمٌة َمَع اْلَعَرِب. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8
%D9%8A%D8%A7 
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

، (3)إن حبيبة ولدت باحلبشة، وقيل (2)، وابنته حبيبة(1)زوجه أم حبيبة

 .(4)من ثامنني رجال اوكان عدد املهاجرين يف هذه اهلجرة نحوً 

شمس  عبد وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية بن

صبوا هنا ابنة أحد زعامء قريش الذين ن، ورغم أ(5)مناف بن قيص بن عبدا

يف مكة، وكان رأس املرشكني يوم أحد  ملسو هيلع هللا ىلصالعداء لرسول اهلل 

ال أهنا أسلمت قديام وهاجرت مع زوجها إىل إ، (6)واألحزاب

وهي يف احلبشة سنة  ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاة زوجها تزوجها رسول اهلل (7)احلبشة

ية بأهنا قدمت ، وهناك روا(8)ست من اهلجرة، فأصبحت من أمهات املؤمنني

 .(10)ـه44وتوفيت سنة  ،(9)ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل سنة سبع وبنى هبا 

                                                   
، ابن كثري، 1/228، ابن هشام، السرية النبوية: 281ابن إسحاق، السرية النبوية:  (1)

 .2/8السرية النبوية: 

، املزي، هتذيب الكامل: 3/199ستيعاب يف أسامء األصحاب: ابن عبد الرب، اإل (2)

 .2/220، الذهبي، سري أعالم النبالء: 35/149

 .140، 8/83ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة:  (3)

 .38، سليامن السعود، أحاديث اهلجرة: 4400ح 7/408مسند اإلمام أمحد بن حنبل:  (4)

 .111ابن حزم، مجهرة أنساب العرب:  (5)

 .3/333ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة:  (6)

 .6/115ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة:  (7)

 .2/220الذهبي، سري أعالم النبالء:  (8)

 .86خليفة بن خياط، تاريخ خليفة:  (9)

 .3/217ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب:  (10)
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وكان النجايش ملك احلبشة الذي أمهر أم حبيبة بأربعة آالف 

، فهو أصحبة بن أبحر، واسمه (1)ملسو هيلع هللا ىلصدرهم عندما تزوجها رسول اهلل 

ومل هياجر  ملسو هيلع هللا ىلصعطية، والنجايش لقب له، أسلم عىل عهد النبي  :بالعربية

أورد اإلمام ، وقد (2)ا للمسلمني املهاجرين إىل احلبشةءً إليه، وكان رد

صىل عليه صالة الغائب حني  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وثبت أن ،  (3)أمحد خرب ذلك

 .(4)تويف سنة تسع وقيل سنة ثامن

 اهلل بن جحش باحلبشة كام سيأيت. وكانت وفاة عبيد

 

 
 

 

                                                   
 .2/583سنن أيب داود:  (1)

 .1/347ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة:  (2)

 215، احلميدي، املسند: 951ح 658-2/656، 22صحيح مسلم، يف اجلنائز، ب (3)

 .1/348، ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة: 1291ح

 وقال حمققه: إسناده صحيح. 22397ح 330-16/327مسند أمحد:  (4)
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

َثنَا اْبُن الْ  ُمَعىلَّ ْبنِ عن  الرواية األوىل: َثنَا ـَمنُْصوٍر َحدَّ ُمَباَرِك َحدَّ

ْهِريِّ َعْن ُعْرَوَة َعْن ُأمِّ َحبِيَبةَ  َ ، َمْعَمٌر َعْن الزُّ َت ُعَبْيِد اهللَِأهنَّ  ْبِن ا َكاَنْت حَتْ

َجَها النََّجايِشُّ النَّبِيَّ   َوَأْمَهَرَها َعنْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَجْحٍش َفاَمَت بَِأْرِض احْلََبَشِة َفَزوَّ

ْحبِيَل اْبِن َحَسنَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَبَعَة آاَلٍف َوَبَعَث هِبَا إىَِل َرُسوِل اهللَِّ   .َمَع رُشَ

o  ٍالرازي، أبو يعىل، نزيل بغداد، ثقة سني فقيه، من  ُمَعىلَّ ْبُن َمنُْصور

، روى له (1)ـه211كبار اآلخذين عن أتباع التابعني، مات سنة 

 .(2)اجلامعة

o  من  ،ثقة ثبت فقيه عامل ،موىل بني حنظلة ،املروزيعبداهلل بن املبارك

وله ثالث  ،ـه181مات سنة  الطبقة الوسطى من أتباع التابعني،

 .(4)، روى له اجلامعة(3)سنة وستون

o  نزيل اليمن ،عروة البرصي أبو ،األزدي موالهممعمر بن راشد، 

      وهو ،ـه154مات سنة  أتباع التابعني،من كبار  ،ثقة ثبت فاضل

                                                   
 .6806ت 541ابن حجر، تقريب التهذيب:  (1)

 .28/297املزي، هتذيب الكامل:  (2)

 .3570ت 330، تقريب التهذيب: ابن حجر (3)

 .16/25املزي، هتذيب الكامل:  (4)
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 .(2)، روى له اجلامعة(1)ثامن ومخسني سنة بنا

o  ،أبوبكر الفقيه احلافظ متفق عىل حممد بن مسلم بن شهاب الزهري

التالية للطبقة الوسطى من وهو من رؤوس الطبقة  ،جاللته وإتقانه

، روى (3)قبل ذلك بسنة أو سنتني :وقيل ه125مات سنة  التابعني،

 .(4)له اجلامعة

o  ثقة  ،أبو عبداهلل املدين ،ن خويلد األسديالعوام بعروة بن الزبري بن

مات سنة أربع  الطبقة الوسطى من التابعني،من  ،فقيه مشهور

روى له  ،(5)ومولده يف أوائل خالفة عثامن ،وتسعني عىل الصحيح

 .(6)اجلامعة

 فهذا سند متصل رجاله كلهم ثقات عدول من رجال اجلامعة.

                                                   
 .6809ت 540ابن حجر، تقريب التهذيب:  (1)

 .28/312املزي، هتذيب الكامل:  (2)

 .4561ت 389ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)

 .26/443املزي، هتذيب الكامل:  (4)

 .6809ت 540ابن حجر، تقريب التهذيب:  (5)

 .20/25املزي، هتذيب الكامل:  (6)
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 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

، (3)، واحلاكم(2)والدارقطني ،(1)ها أبوداوداهذه الرواية رو

 .(4)والبيهقي

 فأما أسانيدهم:

َثنَا : (5)قال أبوداود ، َحدَّ اُج ْبُن َأيِب َيْعُقوَب الثََّقِفيُّ َثنَا َحجَّ َحدَّ

 000 ُمَعىلَّ ْبُن َمنُْصورٍ 

 ثقة  ،يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي حجاج بن أيب يعقوب

مات سنة  التابعني، الطبقة الوسطى اآلخذين عن أتباعمن  ،حافظ

 .(7)، روى له مسلم(6)ـه259

ُد قال الدارقطني:  َثنَا َأُبو ُأَميََّة حُمَمَّ َثنَا َأُبو َبْكٍر النَّْيَساُبوِرىُّ َحدَّ َحدَّ

َثنَا ُمَعىلَّ ْبُن َمنُْصورٍ ا  000ْبُن إِْبَراِهيَم َحدَّ

                                                   
 .2/583سنن أيب داود:  (1)

 3/246سنن الدارقطني:  (2)

، 2/181املستدرك عىل الصحيحني:  (3) ْيَخنْيِ ِط الشَّ ، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشْ

َجاُه، ووافقه الذهبي.  َومَلْ خُيَرِّ

 73/103، ابن عساكر، تاريخ دمشق: 7/139السنن الكربى:  (4)

 (..2107ح 1/588قال األلباين: صحيح )صحيح سنن أيب داود:  (5)

 .1140ت 143ابن حجر، تقريب التهذيب:  (6)

 .5/467املزي، هتذيب الكامل:  (7)
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 العالمة، بكر عبداهلل بن حممد بن زياد النيسابوري، اإلمام احلافظ  أبو

 .(1)ـه324شيخ اإلسالم، وكان من احلفاظ املجودين، مات سنة 

  َُد ْبُن إِْبَراِهيم بن مسلم الطرسويس، صدوق صاحب  َأُبو ُأَميََّة حُمَمَّ

حديث هيم، من الطبقة الوسطى التي أخذت عن كبار أتباع التابعني، 

 .(2)ـه273تويف سنة 

َثنِي َأُبو َبْكٍر حُمَ قال احلاكم:  َثنَا َأُبو َحدَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َباَلَوْيِه، َحدَّ مَّ

َثنَا ُمَعىلَّ ْبُن َمنُْصورٍ  ، َحدَّ ُد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهِريُّ  000 َبْكٍر حُمَمَّ

  ُِد ْبُن َأمْحََد ْبِن َباَلَوْيه النيسابوري، اإلمام املفيد، تويف سنة  َأُبو َبْكٍر حُمَمَّ

 .(3)ـه340

  قال عنه الدارقطني: سكن بغداد، بن شاذان اجلوهريأبو بكر حممد ،

 .(4)، كان عنده كتاب املعىل بن منصورـه286ثقة صدوق، مات سنة 

َنا َأُبو َعْبِد اهللَِّ احْلَافُِظ قال البيهقي:  ُد ْبُن  حدثنيَأْخرَبَ َأُبو َبْكٍر: حُمَمَّ

َثنَا َأُبو َبْكر: حُمَمَّ  َثنَا ُمَعىلَّ ْبُن  اجلوهريُد ْبُن َشاَذاَن َأمْحََد ْبِن َباُلَوْيِه َحدَّ َحدَّ

 000 َمنُْصورٍ 

                                                   
 .66-15/65الذهبي، سري أعالم النبالء:  (1)

 .5700ت 466ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .15/419الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)

 .354-5/353اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (4)
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 ِهو احلاكم، حممد بن عبداهلل بن حممد، اإلمام  احْلَافِظُ  َأُبو َعْبِد اهلل

، صاحب ـه403احلافظ الناقد العالمة، شيخ املحدثني، تويف سنة 

 .(1)املستدرك عىل الصحيحني

، َعْن ْـ  بن الَعْبُد اهللِ الرواية الثانية: ْهِريِّ ُمَباَرِك، أنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ

، َعْن ُأمِّ َحبِيبََة، َبرْيِ َ  ُعْرَوَة بن الزُّ َت َعْبِد اهللَِأهنَّ  بن َجْحٍش، َوَكاَن ا َكاَنْت حَتْ

، َفاَمَت  َا َلِفي  ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَأنَّ َرُسوَل اهللِ َرَحَل إىَِل النََّجايِشِّ َج ُأمَّ َحبِيبََة، َوإهِنَّ َتَزوَّ

اُه النََّجايِشُّ َومَلْ  َجَها إِيَّ ،  ملسو هيلع هللا ىلص ُيْرِسْل إَِلْيَها َرُسوُل اهللَِأْرِض احْلََبَشِة، َزوَّ
ٍ
ء بََِشْ

 .(2)َأْرَبَع ِماَئِة ِدْرَهمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ُمُهوُر َأْزَواِج النَّبِيِّ 

 .َوَكاَن َأَتى النََّجايِشَّ ويف لفظ: 

، (4)، وابن أيب عاصم(3)وهذه الرواية رواها أمحد بن حنبل

 ، باختالف يسري يف اللفظ.(6)، والطرباين(5)والبيهقي

                                                   
 .170-17/162الذهبي، سري أعالم النبالء:  (1)

 .3/217الرب يف االستيعاب يف معرفة األصحاب:  وقد وردت عند ابن عبد (2)

 ، وقال حمققه: رجاله ثقات.27408ح 45/398مسند اإلمام أمحد:  (3)

 .3067ح 5/417اآلحاد واملثاين:  (4)

 .358-3/357، دالئل النبوة: 7/232السنن الكربى:  (5)

 .23/219املعجم الكبري:  (6)
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 فأما أسانيدهم:

َثنَا إِْبَراِهيُم ْبُن (1)اإلمام أمحد قال َثنَا َعْبُد اهللِ: َحدَّ  ْبُن إِْسَحاَق َحدَّ

 000َأْنَبَأَنا َعْبُد اهللِْسَحاَق َوَعِِلُّ ْبُن إِ ، ُمَباَركِ ـْال

 فرواه أمحد عن رجلني عن ابن املبارك، ومها:

 نزيل ،أبو إسحاق الطالقاين ،إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البُناين موالهم 

 .(2)ـه215مات سنة  طبقة صغار أتباع التابعني، من  ،صدوق يغرب ،مرو

 كبار اآلخذين عن من  ،ثقة ،عِل بن إسحاق السلمي موالهم املروزي

 .(3)ـه213مات سنة أتباع التابعني، 

َثنَا َيْعُمُر ْبُن  َثنَا َأُبو َبْكِر ْبُن َأيِب َشْيبََة، َحدَّ قال ابن أيب عاصم: َحدَّ

َثنَا اْبُن املَُْباَركِ  ، َحدَّ  000 برِْشٍ

 اهلل بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثامن  عبد ،أبو بكر بن أيب شيبة

كبار من  املصنف،صاحب  ،ثقة حافظ ،الكويف ،ألصلالواسطي ا

 .(4)ـه235مات سنة  اآلخذين عن أتباع التابعني،

                                                   
 قال حمققه: رجاله ثقات، وقد اختلف يف إسناده عن الزهري. (1)

 .145ت 87ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .4687ت 398املصدر السابق:  (3)

 .3575ت 320نفسه:  (4)
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 عمرو املروزي، من كبار أصحاب ابن املبارك،  يعمر بن برش أبو

 .(1)ثقة

أخربنا أبو احلسني بن الفضل قال البيهقي يف السنن الكربى: 

ه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا القطان ببغداد أنبأ عبد اهلل بن جعفر بن درستوي

 000عبد اهلل بن عثامن أنبأ عبد اهلل هو ابن املبارك

  حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل األزرق أبو احلسني القطان

 .(2)ن سنةو، وعمره ثامنـه415، جممع عىل ثقته، تويف سنة البغدادي

 اإلمام العالمة، النحوي، اختلف يف عبد اهلل بن جعفر بن درستويه ،

 .(3)ـه347توثيقه، والراجح أنه ثقة، تويف سنة 

 الفسوي، ثقة حافظ، من الطبقة الوسطى التي  يعقوب بن سفيان

، وهو صاحب كتاب (4)ـه277أخذت عن أتباع التابعني، مات سنة 

 .(5) )املعرفة والتاريخ(

                                                   
 .358-149/357اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:   (1)

 .332-17/331الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

، الذهبي، سري أعالم النبالء: 429-9/428اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (3)

15/531-532. 

 .7817ت 608ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)

 ..1/18أكرم العمري، مقدمة كتاب املعرفة والتاريخ:  (5)
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 امللقب  ،أبو عبدالرمحن املروزي ،عبداهلل بن عثامن بن جبلة العتكي

من كبار اآلخذين عن أتباع التابعني، مات سنة  ،ثقة حافظ ،عبدان

  .(1)ـه221

أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ قال : (2)يف دالئل النبوة قال البيهقيو

حدثنا عِل بن عيسى قال حدثنا أمحد بن نجدة قال حدثنا حييى بن عبد 

 000احلميد قال أخربنا ابن املبارك

 بن إبراهيم الوراق، السلويل اهلروي، صاحب  عِل بن عيسى

 .(3)ـه344التصانيف، قال عنه احلاكم: ثقة مأمون، تويف سنة 

 كان من الثقات، تويف سنة أمحد بن نجدة بن العريان اهلروي ،

 .(4)ـه296

 بن عبدالرمحن احلامين، حافظ إال أنه اهتم برسقة  حييى بن عبد احلميد

 .(5)ـه228ني، مات سنة احلديث، من صغار أتباع التابع

                                                   
 .3465ت 313ب: ابن حجر، تقريب التهذي (1)

 قال حمقق الدالئل: إسناده حسن. (2)

، نايف، املنصوري، الروض الباسم يف تراجم شيوخ 25/31الذهبي، تاريخ اإلسالم:  (3)

 .726احلاكم: 

 .13/571الذهبي، سري أعالم النبالء:  (4)

 .7591ت 593ابن حجر، تقريب التهذيب:  (5)
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َثنَا ُعَبْيُد بن َغنَّاٍم، ثنا َأُبو َبْكِر بن َأيِب َشْيَبَة، قال الطرباين:   (ح)َحدَّ

، ثنا ُعْثاَمُن بن َأيِب َشْيبََة، َقاال: ثنا  يُّ َثنَا احْلَُسنْيُ بن إِْسَحاَق التُّْسرَتِ َوَحدَّ

 000َباَركِ ، ثنا َعْبُد اهللَِّ بن امل(1)َيْعَمُر بن َبِشريٍ 

 فرواها من طريقني:

 ُعَبْيُد بن َغنَّاٍم، ثنا َأُبو َبْكِر بن َأيِب َشيَْبةَ  (1

 الكويف، راوية الكتب عن  عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي

 .(2)ـه297أيب بكر بن أيب شيبة، حمدث صدوق، الثقة، تويف سنة 

، ثنا ُعْثاَمنُ  (2 يُّ  بن َأيِب َشْيَبةَ  احْلَُسنْيُ بن إِْسَحاَق التُّْسرَتِ

  ُّي ، من احلفاظ الرحالة، تويف سنة احْلَُسنْيُ بن إِْسَحاَق التُّْسرَتِ

 .(3)ـه290

  ُعْثاَمُن بن َأيِب َشْيَبَة عثامن بن حممد بن إبراهيم بن عثامن العبيس

كبار اآلخذين عن أتباع من  ،ثقة حافظ شهري وله أوهام ،الكويف

 .(4)ث وثامنون سنةوله ثال ،ـه239مات سنة  التابعني،

                                                   
 هكذا يف املطبوع والصحيح ابن برش. (1)

 .13/558، سري أعالم النبالء: 1/432الذهبي، العرب يف خرب من غرب:  (2)

 .14/57الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)

 .4513ت 386ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)
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والطريقان رويا عن يعمر بن بشري، هكذا ورد يف املطبوع، 

والصحيح يعمر بن برش، ذكره ابن حبان يف الثقات، وترجم له اخلطيب 

البغدادي وذكر أنه من كبار أصحاب ابن املبارك، ونقل توثيقه عن غري 

 .(1)واحد

اِق  الرواية الثالثة: زَّ ْهِريِّ  ،أنا َمْعَمرٌ  ،َعْبُدالرَّ  ،َعْن ُعْرَوةَ  ،َعِن الزُّ

َا َكاَنْت ِعنَْد َعبْ  َوَكاَنْت مِمَّْن  ، ْبِن َجْحٍش َفَهَلَك َعنَْهاِد اهللِيَعْن ُأمِّ َحبِيَبَة َأهنَّ

َوِهَي ِعنَْدُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص َجَها النََّجايِشُّ َرُسوَل اهللَِفَزوَّ  ،َهاَجَر إىَِل َأْرِض احْلََبَشةِ 

 .بَِأْرِض احْلََبَشةِ 

  عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي موالهم، أبوبكر الصنعاين، ثقة

حافظ، مصنف شهري، عمي يف آخر عمره فتغري، من صغار أتباع 

 .(2)ـه211التابعني، مات سنة 

 .(4)، والدارقطني(3)رواها ابن أيب عاصم

 000حدثنا سلمة بن شبيب، نا عبد الرزاققال ابن أيب عاصم: 

                                                   
 .14/357، تاريخ بغداد: 9/291الثقات:  (1)

 .4064ت 354ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .3068ح 5/417اآلحاد واملثاين:  (3)

 3/246سنن الدارقطني:  (4)
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 الطبقة من كبار ، ثقة ،نزيل مكة ،سمعي النيسابوريسلمة بن شبيب امل

 مات سنة بضع وأربعني الوسطى التي أخذت عن أتباع التابعني،

 .(1)ومائتني

ِد ْبِن ِزَياٍد، نا َأمْحَُد ْبُن َمنُْصوٍر،  قال الدارقطني: نا َعْبُد اهللَِّ ْبُن حُمَمَّ

اِق  زَّ  000نا َعْبُد الرَّ

 ِِد ْبِن ِزَيادٍ  َعْبُد اهلل ، أبوبكر النيسابوري، احلافظ العالمة شيخ ْبُن حُمَمَّ

 .(2)ـه324اإلسالم، صاحب التصانيف، مات سنة 

 ثقة حافظ ،أبو بكر ،أمحد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي، 

من الطبقة الوسطى التي  ،طعن فيه أبو داود ملذهبه يف الوقف يف القرآن

 .(3)وله ثالث وثامنون ـه265، مات سنة أخذت عن أتباع التابعني

أخربنا ابن خزيمة، قال: حدثنا قال ابن حبان:  الرواية الرابعة:

حممد بن حييى الذهِل، قال: حدثنا سعيد بن كثري بن عفري، قال: حدثنا 

الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: 

هاجر عبيد اهلل بن جحش بأم حبيبة بنت أيب سفيان وهي امرأته إىل أرض 

                                                   
 .2494ت 247ابن حجر، تقريب التهذيب:  (1)

 .66-15/65الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

 .113ت 85ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)
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حرضته الوفاة: أوىص إىل احلبشة، فلام قدم أرض احلبشة مرض، فلام 

أم حبيبة وبعث معها النجايش  ملسو هيلع هللا ىلص، فتزوج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .(1)رشحبيل بن حسنة

  حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، احلافظ احلجة الفقيه، شيخ

، صاحب ما يعرف بـ (2)ـه311اإلسالم، إمام األئمة، تويف سنة 

 .(3))صحيح ابن خزيمة(

  من  ،ثقة حافظ جليل ،عبد اهلل الذهِل النيسابوريحممد بن حييى بن

عىل  ـه258الطبقة الوسطى التي أخذت عن أتباع التابعني، مات سنة 

 .(4)وله ست وثامنون سنة ،الصحيح

 صدوق عامل  ،سعيد بن كثري بن عفري األنصاري موالهم املرصي

يقال إن مرص مل خترج أمجع للعلوم  :قال احلاكم ،باألنساب وغريها

                                                   
، وقال حمققه: إسناده 6027ح 386-13/385صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان:  (1)

 حممد بن حييى الذهِل، فمن صحيح عىل رشط البخاري، رجاله رجال الشيخني غري

 رجال البخاري. وابن مسافر: هو عبد الرمحن بن خالد ابن مسافر.

 .382-14/365الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

 .1/16مقدمة كتاب صحيح ابن خزيمة:  (3)

 .6387ت 512ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)
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من كبار اآلخذين عن  ،وقد رد بن عدي عىل السعدي يف تضعيفه ،منه

 .(1)ـه226أتباع التابعني، مات سنة 

 ثقة ثبت  ،أبو احلارث املرصي ،الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي

، روى (2)ه175مات سنة  كبار أتباع التابعني،من  ،فقيه إمام مشهور

 .(3)امعةله اجل

 كبار من  ،صدوق ،أمري مرص ،عبد الرمحن بن خالد بن مسافر الفهمي

 .(4)ـه127مات سنة  ،أتباع التابعني

َثنِي  الرواية اخلامسة: ٍد، َحدَّ ُد ْبُن ُعَمَر، ثنا إِْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ

، َعْن َأبِيِه، َقاَل:  ِد ْبِن َعِِلٍّ َعْمَرو ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُسوُل َبَعَث "َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

ْمِريَّ إىَِل النََّجايِشِّ خَيُْطُب َعَلْيِه ُأمَّ َحبِيَبَة بِنَْت َأيِب ُسْفَيانَ  ، َوَكاَنْت ُأَميََّة الضَّ

َت ُعَبْيِد اهللِ اُه َوَأْصَدَقَها النََّجايِشُّ حَتْ َجَها إِيَّ ِمْن ِعنِْدِه َعْن  ْبِن َجْحٍش َفَزوَّ

ُد ْبُن َجِريٍر:  ،"َأْرَبَعاِمَئِة ِدينَارٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللِ  َفاَم َنَرى »َقاَل َأُبو َجْعَفٍر حُمَمَّ

 َأْرَبَعاِمَئِة ِدينَاٍر إاِلَّ لَِذلَِك ـَْعْبَد ال
ِ
 .َملِِك ْبَن َمْرَواَن َوقََّت َصَداَق النَِّساء

                                                   
 .2382ت 240املصدر السابق:  (1)

 .5684ت 464ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .24/279املزي، هتذيب الكامل:  (3)

 .3849ت 339ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)
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 .(2)، واحلاكم(1)هذه الرواية وردت عند ابن سعد

حممد بن عمر، حدثنا إسحاق بن حممد عن أخربنا قال ابن سعد: 

 000عن أبيه جعفر بن حممد

  ،حممد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي، املدين القاِض، نزيل بغداد

مرتوك مع سعة علمه، من الطبقة الصغرى من أتباع التابعني، مات 

 .(3)، وله ثامن وسبعون سنةـه207سنة 

 إسحاق بن حممد، مل أعرفه 

  ِد ْبِن َعِِلٍّ َجْعَفُر ْبُن اهلاشمي، املعروف بالصادق، صدوق فقيه  حُمَمَّ

إمام، من الطبقة التي عارصت الطبقة الصغرى من التابعني، مات سنة 

 .(4)ـه148

 جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الطبقة التي  حممد بن عِل بن احلسني، أبو

، تِل الطبقة الوسطى من التابعني، وجل رواياهتا عن كبار التابعني

 .(5)مات سنة مائة وبضع عرشة

                                                   
، وهي من رواية الواقدي، ومل يرد فيها تنرص 99-8/98ابن سعد، الطبقات الكربى:  (1)

 اهلل. عبيد

 .4/22املستدرك عىل الصحيحني:  (2)

 .6175ت 498: ابن حجر، تقريب التهذيب (3)

 .950ت 141املصدر السابق:  (4)

 .6151ت 497نفسه:  (5)
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 فهي من رواية الواقدي ومرسلة.

ُد ْبُن َجِريٍر قال احلاكم:  ، ثنا حُمَمَّ يِن ََمَْلُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَباَقْرِحيُّ َفَأْخرَبَ

 000حممد بن عمر  (1)اْلَفِقيُه، ثنا

  ٍقال عنه ، الشيخ الصدوق املعمر، اْلَباَقْرِحيُّ  بن َملد ََمَْلُد ْبُن َجْعَفر

أمحد بن عِل البادي: كان ثقة صحيح السامع، مل يكن يعرف شيئا من 

نعيم: ملا سمعنا منه كان مستقيام، ثم ملا خرجنا من  احلديث، وقال أبو

 .(2)ه، وقد قارب التسعني369بغداد بلغنا أنه خلط مات سنة 

  حممد بن جرير بن يزيد الطربي، اإلمام العامل املجتهد، عامل العرص، قّل 

، (3)ه310ترى العيون مثله، كان من كبار أئمة االجتهاد، تويف سنة 

 .(4)صاحب كتاب تاريخ األمم وامللوك

حدثنا حممد بن عِل، نعيم األصفهاين:  قال أبو الرواية السادسة:

ثنا البغوي، ثنا العالء بن موسى أبو اجلهم، ثنا اهليثم بن عدي الطائي، ثنا 

                                                   
هكذا ورد يف املطبوع، ويف ظني أنه خطأ فمحمد بن عمر هو الواقدي، ليس من شيوخ  (1)

 الطربي.

، 4/82، الذهبي، ميزان االعتدال: 177-13/176اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (2)

 .16/254سري أعالم النبالء: 

 .282-14/267الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)

 ، ومل أجد الرواية فيه.21حممد أبو الفضل إبراهيم، مقدمة كتاب تاريخ الطربي:  (4)
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سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، قال: وحدثنا 

ببعضه حممد بن إسحاق، عن الزهري، قال: وحدثنا ببعضه عبد الرمحن 

ديث، عن قتادة، بن الغسيل وببعضه، جمالد، عن الشعبي، وصلب احلا

 عن سعيد بن املسيب، قالوا:

وتزوج أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان، وكانت قبله عند عبيد اهلل 

بن جحش بن رياب األسدي، فهاجرت معه إىل احلبشة، فقبض هناك، ا

، وأصدق عنه ملسو هيلع هللا ىلصوأقامت عىل إسالمها، فزوجها النجايش من رسول اهلل 

 .(1)إىل خيرب ملسو هيلع هللا ىلصأربع مائة دينار، فقدمت عليه املدينة مسريه 

سناد مجعي ورد لعدة روايات تضمن احلديث عن زوجات إهذا 

 ، وقد تضمنت األسانيد:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز، أبو القاسم البغوي، اإلمام احلافظ

 .(3) ابة(، له كتاب )معجم الصح(2)ـه317احلجة، مات سنة 

  العالء بن موسى بن عطية الباهِل، الشيخ املحدث الثقة، قال

 .(4)ـه228اخلطيب: كان صدوقا، مات سنة 

                                                   
 ، وقال حمققه: ضعيف ألنه مرسل.148-5/147معرفة الصحابة:  (1)

 .455-14/440الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

 .1/35مقدمة كتاب معجم الصحابة:  (3)

 .526-10/525الذهبي، سري أعالم النبالء:  (4)
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 الكويف املؤرخ، كذبه ابن معني الطائي الرمحن بن عبد اهليثم بن عدي ،

، وله ثالث ـه207داود، وقال النسائي: مرتوك، تويف سنة  وأبو

 .(1)وتسعون سنة

  مهران اليشكري، موالهم، ثقة حافظ له عروبةسعيد بن أيب ،

تصانيف، كثري التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس يف قتادة، 

 .(2)ـه256وهو من الطبقة التي عارصت صغار التابعني، مات سنة 

  ،عبدالرمحن بن سليامن بن عبداهلل األنصاري، املعروف بابن الغسيل

رصت صغار التابعني، تويف صدوق فيه لني، وهو من الطبقة التي عا

 .(3)ـه172سنة 

  جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين، ليس بالقوي، وقد تغري يف آخر

عمره، من صغار الطبقة التي عارصت صغار التابعني، تويف سنة 

 .(4)ـه144

                                                   
، الذهبي، سري أعالم النبالء: 53-14/50اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (1)

10/103-104. 

 .2365ت 239ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .3887ت 342املصدر السابق:  (3)

 .6478ت 520نفسه:  (4)
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  ،حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي موالهم، املدين، إمام املغازي

 .(1)ـه150سنة  صدوق يدلس، من صغار التابعني، مات

  قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس، ثقة ثبت، من رؤوس الطبقة التي

 .(2)تِل الطبقة الوسطى من التابعني، مات سنة بضع عرشة ومائة

  عامر بن رشاحيل الشعبي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الطبقة

 .(3)الوسطى من التابعني، مات بعد املائة، وله نحو من ثامنني سنة

  بن حزن القريش املخزومي، أحد العلامء األثبات  بن املسيبسعيد

الفقهاء الكبار، من كبار التابعني، اتفقوا عىل أن مرسالته أصح 

 .(4)املراسيل، مات بعد التسعني، وقد ناهز الثامنني

 ملسو هيلع هللا ىلصج أم حبيبة بالرسول اوقد وردت روايات أشارت إىل خرب زو

  .(5)عند النسائياهلل بن جحش منها  ومل يرد فيها خرب عبيد

                                                   
 .5725ت 467نفسه:  (1)

 .5518ت 453نفسه:  (2)

 .3092ت 287نفسه:  (3)

 .2396ت 241ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)

( وقال حمقق سري أعالم 3350ح 518، وصححا األلباين )6/199نن النسائي: س (5)

 (.1/442سنادها صحيح )إالنبالء عن هذه الرواية: 
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 التي وردت وتشري إىل تنرصه فهي كالتايل: تأما الروايا

قال ابن عمر: حدثنا قال حممد بن سعد: أخربنا  الرواية األوىل:

عبد اهلل بن عمرو بن زهري، عن إسامعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، 

 إبأسوقال: قالت أم حبيبة: رأيت يف املنام كأن عبيد اهلل بن جحش زوجي 

ففزعت، فقلت: تغريت واهلل حاله، فإذا هو يقول حني  اوأشوههصورة 

نا خريا من النرصانية أصبح: يا أم حبيبة، إين نظرت يف الدين فلم أر دي

وكنت قد دنت هبا، ثم دخلت يف دين حممد، ثم رجعت إىل النرصانية، 

فقلت: واهلل ما خري لك وأخربته بالرؤيا التي رأيت له، فلم حيفل هبا 

                 يف النوم كأن آتيا يقول يل:  ى، فأرتوأكب عىل اخلمر حتى ما

يتزوجني، قالت: فام هو  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل أم املؤمنني، ففزعت وأولتها أن رسو يا

إال أن انقضت عديت، فام شعرت إال برسول النجايش عىل بايب يستأذن، 

كانت تقوم عىل ثيابه ودهنه، فدخلت  (1)فإذا جارية له يقال هلا: أبرهة

كتب إيل أن أزوجك، ملسو هيلع هللا ىلص  عِل فقالت: إن امللك يقول لك: إن رسول اهلل

فقلت: برشك اهلل بخري، وقالت: يقول لك امللك: وكِل من يزوجك، 

                                                   
ترجم هلا ابن حجر يف اإلصابة، وساق طرف هذه الرواية مبينا مصدرها )اإلصابة يف  (1)

 (.6-8/5ييز الصحابة: مت
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فأرسلت إىل خالد بن سعيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين 

من فضة وخدمتني كانتا يف رجليها وخواتيم فضة كانت يف أصابع رجليها 

أيب طالب رسورا بام برشهتا به، فلام كان العَش أمر النجايش جعفر بن 

ومن هناك من املسلمني فحرضوا فخطب النجايش، فقال: احلمد هلل امللك 

القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار، احلمد هلل حق محده، وأشهد 

أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله، وأنه الذي برش به عيسى ابن 

      جهكتب إيل أن أزو ملسو هيلع هللا ىلص، أما بعد فإن رسول اهلل مريم 

وقد  ملسو هيلع هللا ىلصسفيان فأجبت إىل ما دعا إليه رسول اهلل  أيب أم حبيبة بنت

أصدقتها أربعامئة دينار، ثم سكب الدنانري بني يدي القوم، فتكلم خالد 

بن سعيد فقال: احلمد هلل أمحده وأستعينه وأستنرصه، وأشهد أن ال إله إال 

ق ليظهره عىل اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احل

 ملسو هيلع هللا ىلصالدين كله ولو كره املرشكون، أما بعد فقد أجبت إىل ما دعا إليه رسول اهلل 

وزوجته أم حبيبة بنت أيب سفيان فبارك اهلل لرسوله، ودفع الدنانري إىل 

خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا، فقال: اجلسوا فإن سنة 

األنبياء عليهم الصالة والسالم إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام عىل التزويج 

املال  فدعا بطعام فأكلوا، ثم تفرقوا، قالت أم حبيبة: فلام وصل إيل

أرسلت إىل أبرهة التي برشتني فقلت هلا: إين كنت أعطيتك ما أعطيتك 

يومئذ وال مال بيدي وهذه مخسون مثقاال فخذهيا فاستعيني هبا، 

فأخرجت إيل حقة فيها مجيع ما أعطيتها فردته إيل وقالت: عزم عِل امللك 
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ن رسول أن ال أرزأك  شيئا وأنا التي أقوم عىل ثيابه ودهنه وقد اتبعت دي

وأسلمت هلل، وقد أمر امللك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

من العطر، فلام كان الغد جاءتني بعود وورس وعنرب وزباد كثري، 

وكان يراه عِل وعندي فال ينكر،  ملسو هيلع هللا ىلصوقدمت بذلك كله عىل رسول اهلل 

مني السالم  ملسو هيلع هللا ىلصثم قالت أبرهة: فحاجتي إليك أن تقرئي رسول اهلل 

ميه أين قد اتبعت دينه، قالت: ثم لطفت يب وكانت هي التي وتعل

جهزتني، وكانت كلام دخلت عِل تقول: ال تنيس حاجتي إليك، قالت: 

أخربته كيف كانت اخلطبة وما فعلت يب  ملسو هيلع هللا ىلصفلام قدمنا عىل رسول اهلل 

وعليها السالم "وأقرأته منها السالم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبرهة، فتبسم رسول اهلل 

 .(1)"ركاتهورمحة اهلل وب

o .حممد بن عمر هو الواقدي 

o الكعبي، مل أعرفه. عبد اهلل بن عمرو بن زهري 

o األموي، صدوق، من الطبقة  إسامعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص

 .(2)ـه130التي تِل الطبقة الوسطى من التابعني، تويف سنة بعد 

                                                   
، 22-4/20، املستدرك عىل الصحيحني: 98-8/97ابن سعد، الطبقات الكربى:  (1)

 (.2/221، )سري أعالم النبالء: 107-73/106ابن عساكر، تاريخ دمشق: 

 .471ت 109ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)
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o .فالرواية باإلضافة إىل أهنا من رواية الواقدي فهي مرسلة 

o  :حدثني حممد بن وقد وردت هذه الرواية عند الزبري بن بكار وسنده

حسن عن عبد اهلل بن عمرو بن زهري عن إسامعيل بن عمرو 

 .(1)قال

o  الزبري بن بكار بن عبداهلل األسدي املدين، قاِض املدينة، ثقة، من

 .(2)ـه256صغار اآلخذين عن أتباع التابعني، مات سنة 

o احلسن املدين، كذبوه، من  بن زبالة املخزومي، أبو حممد بن حسن

 .(3)كبار اآلخذين عن أتباع التابعني، مات قبل املائتني

َقاَل اْبُن إْسَحاَق: َفَحّدَثنِي حُمَّمُد ْبُن قال ابن هشام:  الرواية الثانية:

، َقاَل َكاَن ُعَبْيُد اهللِ َجْعَفِر ْبِن الّزبَ  ْبُن َجْحٍش ِحني َتنرَّصَ َيُمّر بَِأْصَحاِب  رْيِ

َوُهْم ُهنَالَِك ِمْن َأْرِض احْلََبَشِة، َفَيُقوُل َفّقْحنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللِ 

  .(4)َوَصْأَصْأُتمْ 

                                                   
 ملسو هيلع هللا ىلص.املوسوعة الشاملة، املنتخب من كتاب أزواج النبي  (1)

 .1991ت 214ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .5815ت 474ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)

 .1/164ابن هشام، السرية النبوية:  (4)

نا أمْ َفّقْحنَا  ك أْجَفانه لينُظر َوَصأَْصأُْتْم: أي أْبرَصْ وا أْمَركم. يقال َصأَْصَأ اجِلْرُو إذ َحرَّ َرنا ومل ُتبرِْصُ

 .( 2/5ُيريد َفتْحها قبل أواهنا )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث: قبل أن ُيَفقِّح وذلك أن 
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، ويف رواية:  َقاَل اْبُن إْسَحاَق: َحّدَثنِي حُمَّمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الّزَبرْيِ

َفَلاّم َقِدَم َأْرَض  ، ْبُن َجْحٍش َمَع املُْْسلِِمنَي ُمْسلاًِم ُعبَيُْد اهللَِخَرَج  :َعْن ُعْرَوَة َقاَل 

 ملسو هيلع هللا ىلص نَي ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللُِمْسلِمِ ـَْفَكاَن إَذا َمّر بِال :َقاَل  ،احْلََبَشِة َتنرَّصَ 

 .(1)َفّتْحنَا َوَصْأَصْأُتمْ  َقاَل 

  ِبن العوام األسدي، ثقة، من الطبقة التي  حُمَّمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الّزَبرْي

عارصت صغار التابعني ومل يثبت هلا لقاء مع الصحابة، مات سنة 

 .(2)بضع عرشة ومائة

 الرواية مرسلة.

قال الفاكهي: حدثني ابن أيب سلمة، قال: ثنا حممد  الرواية الثالثة:

العزيز الزهري، عن ابن أخي ابن شهاب  ا عبدنبن احلسن، قال: ثا

اهلل بن ثعلبة، قال:  العزيز، عن الزهري، عن عبد الزهري، وحممد بن عبد

املطلب عند جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن  كانت أميمة بنت عبد

اهلل، وأبا  مرة بن كثري بن غنم بن دردان بن أسد بن خزيمة، فولدت له عبد

 (3)000اهلل الذي تنرص بأرض احلبشة،  أمحد األعمى واسمه حممد، وعبيد

                                                   
 .3/272ابن هشام، السرية النبوية:  (1)

 .5781ت 471ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)

 .1/83أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه:  (3)
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  عبداهلل بن أيب سلمة: شيخ الفاكهي، ذكر حمقق الكتاب أنه مل يقف له

 .(1)عىل ترمجة

 .حممد بن احلسن بن زبالة املخزومي 

  عبدالعزيز بن أيب ثابت بن عمران الزهري، ذكر ابن أيب حاتم، ونقل

كتبت عنه شيئا، وقال حييى بن معني: ليس  عن أمحد بن حنبل قوله: ما

 .(2)زرعة الرواية عنه بثقة، وترك أبو

 اهلل بن عبداهلل بن شهاب الزهري  حممد بن عبداهلل بن مسلم بن عبيد

املدين، ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من كبار أتباع التابعني، 

 . (3)ـه152تويف سنة 

 حممد بن عبدالعزيز: مل أعرفه 

 سبع  عبداهلل بن ثعلبة بن ُصعري، له رؤية ومل يثبت له سامع، مات سنة

 . (4)أو تسع وثامنني، وقد قارب التسعني

 فالرواية سندها ضعيف.

                                                   
 .3/292أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه:  (1)

 .391-5/390اجلرح والتعديل:  (2)

 .6049ت 490ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)

 .3242ت 298املصدر السابق:  (4)
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حدثني احلارث قال حدثنا ابن سعد قال الطربي:  الرواية الرابعة:

أم  ملسو هيلع هللا ىلصثم تزوج رسول اهلل ، قال حدثنا هشام بن حممد قال أخربين أيب

اهلل بن جحش بن  وكانت عند عبيد ،حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب

 ،بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد رئاب بن يعمر

وكانت من مهاجرات احلبشة هي وزوجها فتنرص زوجها وحاوهلا أن 

فبعث  ،ومات زوجها عىل النرصانية ،تتابعه فأبت وصربت عىل دينها

من أوالكم  :فقال النجايش ألصحابه ،إىل النجايش فيها ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ففعل  ،فزوجها من نبيكم :قال .لعاصخالد بن سعيد بن ا :قالوا ؟هبا

إىل عثامن بن  ملسو هيلع هللا ىلصبل خطبها رسول اهلل  ،ويقال ،وأمهرها أربعامئة دينار

 ،فساق عنه النجايش ،فلام زوجه إياها بعث إىل النجايش فيها ،عفان

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصوبعث هبا إىل رسول اهلل 

  ،احلارث بن حممد بن أيب أسامة التميمي، قال عنه الدارقطني: صدوق

 .(2)ـه282سنة تويف 

  حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي موالهم، كاتب الواقدي، صدوق

، وعمره ـه230فاضل، من كبار اآلخذين عن أتباع التابعني، تويف سنة 

                                                   
، وقال حممد طاهر الربزنجي: يف إسنادها 165، 3/160تاريخ األمم وامللوك:  (1)

 (، وقد وهم يف ذلك.7/264الواقدي وهو مرتوك )ضعيف تاريخ الطربي: 

 .219-8/218اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (2)
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 .(2)، وكتابه )الطبقات الكربى((1)اثنتني وستني سنة

 بن السائب الكلبي، العالمة األخباري النسابة، قال  هشام بن حممد

إنام كان صاحب سمر ونسب، ماظننت أّن أحدا أمحد بن حنبل: 

حيدث عنه، وقال الدارقطني وغريه: مرتوك احلديث، تويف سنة 

 .(3)ـه204

  حممد بن السائب بن برش الكلبي، النسابة املفرس، متهم بالكذب ورمي

بالرفض، من الطبقة التي عارصت صغار التابعني، ومل يثبت لقاءه 

 .(4)ـه146بالصحابة، مات سنة 

 ن.وفالرواية مرسلة، ويف سندها رجال متهم

ُد بن َعْمِرو بن َخالٍِد قال الطرباين:  الرواية اخلامسة: َثنَا حُمَمَّ َحدَّ

يَعَة، َعْن َأيِب األَْسَوِد، ، ثنا َأيِب، ثنا اْبُن هَلِ ايِنُّ ، يِف  احْلَرَّ َبرْيِ َعْن ُعْرَوَة بن الزُّ

احْلََبَشِة َمَع َجْعَفِر بن َأيِب َطالٍِب ِمْن بني َأَسِد بن َتْسِمَيِة َمْن َهاَجَر إىَِل َأْرِض 

انِيًّا َوَمَعُه  ُخَزْيَمَة ُعَبْيُد اهللَِّ بن َجْحِش بن ِرَئاٍب، َماَت بَِأْرِض احْلََبَشِة َنرْصَ

                                                   
 .5903ت 480ابن حجر، تقريب التهذيب:  (1)

 .1/9مقدمة كتاب الطبقات الكربى:  (2)

 .103، 10/101الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)

 .5901ت 479ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)
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، ملسو هيلع هللا ىلص َخلََّف َعَلْيَها َرُسوُل اهللُِأمُّ َحبِيبََة بنُت َأيِب ُسْفَياَن، َواْسُمَها َرْمَلُة، فَ 

َها َصِفيَُّة بنُت َأيِب  اَن بَِأْرِض احْلََبَشِة، َوُأمُّ َحبِيَبَة ُأمُّ اَها ُعْثاَمُن بن َعفَّ َأْنَكَحُه إِيَّ

انَ  ُة ُعْثاَمَن بن َعفَّ اَن بن َأيِب اْلَعاِص، َعمَّ  .(1)اْلَعاِص، ُأْخُت َعفَّ

 اين َأُبو عالنة د ْبن َعْمرو ْبن َخالِد احلرَّ يونس )الوهم  وثقه ابن، حُمَمَّ

 .(2)، وقال عنه األلباين: مل أجد له ترمجة(535/ 3واإلهيام 

  عمرو بن خالد بن فروخ التميمي احلراين، ثقة من كبار اآلخذين عن

 .(3)ـه229أتباع التابعني، مات سنة 

  ،عبداهلل بن هليعة بن عقبة احلرضمي، صدوق، من كبار أتباع التابعني

ابن املبارك وابن وهب أعدل من  خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية

 .(4)، وقد أرشف عىل الثامننيـه174غريمها، مات سنة 

  ،حممد بن عبدالرمحن بن نوفل األسدي، أبو األسود املدين، يتيم عروة

ثقة، من الطبقة التي عارصت صغار التابعني ومل يثبت هلا لقاء مع 

 .(5)الصحابة، مات سنة بضع وثالثني ومائة

                                                   
 ضعيف ومع ذلك فهو مرسل. ، وقال حمققه: فيه ابن هليعة وهو23/218املعجم الكبري:  (1)

 .13/611سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة:  (2)

 .5020ت 420ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)

 .3563ت 319املصدر السابق:  (4)

 .6085ت 593نفسه:  (5)
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قال ابن مندة: أخربنا حممد بن عبداهلل بن  سة:الرواية الساد

معروف األصبهاين، حدثنا عبيد بن عبدالواحد حدثنا سعيد بن عفري، 

حدثنا الليث، عن عبدالرمحن بن خالد بن مسافر، عن الزهري، عن 

عروة، عن عائشة أهنا قالت: هاجر عبيداهلل بن جحش بأم حبيبة بنت أيب 

بشة، فلام قدم أرض احلبشة تنرص، فلام سفيان وهي إمرأته إىل أرض احل

أم حبيبة  ملسو هيلع هللا ىلص، فتزوج رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحرضته الوفاة أوىص إىل رسول اهلل 

بنت أيب سفيان، وبعث معها النجايش رشحبيل بن حسنة، فأهداها إىل 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  حممد بن عبداهلل بن حممد بن معروف اليزدي، حسن الدين واخللق

 .(2)ـه376التصانيف، تويف سنة ة، صاحب وءواملر

  عبيد بن عبدالواحد بن رشيك البغدادي، املحدث، قال عنه

 .(3)ـه285الدارقطني: صدوق، تويف سنة 

دُ قال احلاكم:  الرواية السابعة: َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبُن َيْعُقوَب،  َحدَّ

، ثناثنا َعْبُد اهللِ ِه،  ْبُن َأيِب ُأَساَمَة احْلََلبِيُّ اُج ْبُن َأيِب َمنِيٍع، َعْن َجدِّ          َحجَّ

، َقاَل: َفتَ  ْهِريِّ َج َرُسوُل اهللَِعِن الزُّ ْت ُأمَّ َحبِيبََة بِنَْت َأيِب ُسْفَياَن، َوَكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص َزوَّ

                                                   
 .952ابن مندة، معرفة الصحابة:  (1)

الطبعة األوىل، أبونعيم، األصبهاين تاريخ أصبهان، حتقيق: سيد كرسوي حسن،  (2)

 .2/273م، دار الكتب العلمية، بريوت: 1410/1990

 .13/385الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)
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َت ُعَبْيِد اهللِ  ْبِن َجْحٍش اأْلََسِديِّ َأَسِد ُخَزْيَمَة، َفاَمَت َعنَْها بَِأْرِض َقْبَلُه حَتْ

، َفاَمَت َوهُ  َ َة ُمَهاِجًرا، ُثمَّ اْفُتتَِن َوَتنرَصَّ َو احْلََبَشِة َوَكاَن َخَرَج هِبَا ِمْن َمكَّ

، َوَأْثَبَت اهلُل ايِنٌّ َ َزْوُجَها َوَماَت َنرْصَ ْجَرَة، ُثمَّ َتنرَصَّ ْساَلَم أِلُمِّ َحبِيبََة َواهْلِ  اإْلِ

ايِنٌّ َوَأَبْت ُأمُّ َحبِيبَةَ  ، َوَأَتمَّ اهللُ َتَعاىَل هَلَا  َوُهَو َنرْصَ َ بِنُْت َأيِب ُسْفَياَن َأْن َتتَنرَصَّ

ْجَرَة َحتَّى َقِدَمِت ال ْساَلَم َواهْلِ َجَها ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوُل َمِدينََة َفَخَطَبَها ـْاإْلِ ، َفَزوَّ

: َوَقْد َزَعُموا َأنَّ النَّبِيَّ  ْهِريُّ اَن. َقاَل الزُّ اُه ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ َكَتَب إىَِل  ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ

اُه َوَساَق َعنُْه َأْرَبِعنَي ُأوِقيَّةً  َجَها إِيَّ  .(1) النََّجايِشِّ َفَزوَّ

 العباس حممد بن يعقوب بن يوسف، األصم، اإلمام املحدث  أبو

 .(2)ـه346مسند العرص، قال عنه ابن خزيمة: ثقة، تويف سنة 

  ُمل أعرفهَأيِب ُأَساَمَة احْلََلبِّي  حممد بن َعْبُد اهللَِّ ْبن ، 

  ُاُج ْبن اهلل، بن أيب زياد الرصايف، ثقة، من  عبيد َأيِب َمنِيعٍ  يوسف بن َحجَّ

 .(3)كبار اآلخذين عن تبع األتباع

 صايف، صدوق، من كبار أتباع التابعني عبيد  .(4)اهلل بن أيب زياد الرُّ

 .الرواية مرسلة عن الزهري

                                                   
 .4/20املستدرك عىل الصحيحني:  (1)

 .460، 457، 15/452الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

 .5/459، املزي، هتذيب الكامل: 1138ت 153ابن حجر، تقريب التهذيب:  (3)

 .4291ت 371حجر، تقريب التهذيب: ابن  (4)
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حدثنا فاروق اخلطايب، قال أبو نعيم األصفهاين:  الرواية الثامنة:

ثنا زياد بن اخلليل، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا حممد بن فليح، ثنا موسى بن 

عقبة، عن ابن شهاب، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من بني أمية 

بن عبد شمس: أم حبيبة بنت أيب سفيان، وابنتها حبيبة بنت عبيد اهلل بن 

 .(1)ويف عبيد اهلل ثم نرصانياجحش، وت

 حفص اخلطايب البرصي، املحدث  فاروق بن عبدالكبري بن عمر، أبو

 .(2)ـه361مسند البرصة، ليس به بأس، بقي إىل سنة 

 تويف ال بأس به :الدارقطني قال ،زياد بن اخلليل أبو سهل التسرتي ،

 .(3)ـه290أو  286أو  285سنة 

  األسدي احلزامي، صدوق تكلم فيه أمحد إبراهيم بن املنذر بن عبداهلل

 .(4)ـه236ألجل القرآن، من كبار اآلخذين عن أتباع التابعني، مات سنة 

  حممد بن فليح بن سليامن األسلمي، املدين، صدوق هيم، من صغار

 .(5)ـه197أتباع التابعني، مات سنة 

                                                   
 .5/156معرفة الصحابة:  (1)

 .141-16/140الذهبي، سري أعالم النبالء:  (2)

 .482-8/481اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  (3)

 .253ت 94ابن حجر، تقريب التهذيب:  (4)

 .6228ت 502املصدر السابق:  (5)
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  موسى بن عقبة بن أيب عياش األسدي، موىل آل الزبري، ثقة فقيه إمام

 .(1)ـه141يف املغازي، من صغار التابعني، مات سنة 

قال أبو نعيم: حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن،  الرواية التاسعة:

بالل األشعري، ثنا عيسى بن  ثنا حممد بن عثامن بن أيب شيبة، ثنا أبو

، قال: كانت أم يونس، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن عِل بن احلسني

حبيبة باحلبشة مع زوجها فامت زوجها باحلبشة، وكان أقرب من هنالك 

، وكان مسلام يف مهاجرة ملسو هيلع هللا ىلصمنها خالد بن سعيد فزّوجها من رسول اهلل 

أربع مائة دينار، ثم بعث هبا مع  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبشة، فأصدق النجايش عن النبي 

 .(2)أيب عامر األشعري، وكان شيخ من هنالك من املهاجرين

  حممد بن أمحد بن احلسن، املعروف بابن الصواف، املحدث الثقة

 .(3)ـه359احلجة، مات سنة 

  حممد بن عثامن بن أيب شيبة، اختلف فيه، فقال عنه ابن عدي: مل أر له

حديثا منكرا فأذكره، وقال صالح جزرة: ثقة، ويف املقابل قال عنه: 

إنه أخذ كتاب  عبداهلل بن أمحد بن حنبل: كذاب، وقال الدارقطني:

ث، تويف    . (4)ـه297غري حمدِّ

                                                   
 .6992ت 552ابن حجر، تقريب التهذيب:  (1)

 .5/156معرفة الصحابة:  (2)

 .185-16/184الذهبي، سري أعالم النبالء:  (3)

 .22-14/21املصدر السابق:  (4)
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  ا أبو بالل األشعري، ذكره ابن أيب حاتم، ومل يذكر فيه جرًح              

 .(1)وال تعدياًل 

  عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، ثقة مأمون، من الطبقة

 .(2)ـه187الوسطى من أتباع التابعني، مات سنة 

  السرية.حممد بن إسحاق املطلبي صاحب 

 جعفر الباقر، مضت ترمجته. حممد بن عِل بن احلسني، أبو 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل قال البيهقي:  الرواية العارشة:

القطان ببغداد قال: أخربنا عبد اهلل بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا 

يعقوب بن سفيان قال: حدثني احلجاج بن أيب منبع قال: حدثنا جدي 

 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللِ  َج َتَزوَّ ...  بن أيب زياد الرصايف، عن الزهري قال:وهو عبيد اهلل 

ُأمَّ َحبِيَبَة بِنَْت َأيِب ُسْفَياَن، ْبِن َحْرِب، ْبِن ُأَميََّة، ْبِن َعْبِد َشْمِس، ْبِن َعبِْد 

، ْبِن َغالِِب  َة، ْبِن َكْعِب، ْبِن ُلَؤيِّ ، ْبِن كاَِلِب، ْبِن ُمرَّ        ، َمنَاِف، ْبِن ُقيَصِّ

َت ُعبَْيِد اهللِ ْبِن َجْحِش، ابن رياب، ْبِن َبنِي ُأَسْيِد، ا ْبِن فِْهٍر. َكاَنْت َقْبَلُه حَتْ

انِيًّا، َوَكاَنْت َمَعُه بَِأْرِض احْلََبَشِة، ا ْبِن ُخَزْيَمَة، َماَت بَِأْرِض احْلََبَشِة َنرْصَ

        ْحٍش َجاِرَيًة َيُقوُل هَلَا: َحبِيَبُة، َواْسُم َفَوَلَدْت ُأمُّ َحبِيبََة لُِعَبْيِد اهللِ ْبِن َج 

                                                   
 .9350اجلرح والتعديل:  (1)

 .5341ت 441ابن حجر، تقريب التهذيب:  (2)



 

 

143 

 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

اَن، ِمْن َأْجِل َأنَّ  ْبنُ  ُأمَّ َحبِيَبَة ُعْثاَمنُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرُسوَل َأْنَكَح  ،ُأمِّ َحبِيبََة َرْمَلةُ  َعفَّ

اَن ُأْخُت  ُة ُعثاَْمَن ْبِن َعفَّ َها َصِفيَُّة بِنُْت َأيِب اْلَعاِص، َوَصِفيَُّة َعمَّ ُأمَّ َحبِيَبَة ُأمُّ

ِه، َوَقِدَم بُِأمِّ َحبِيبََة َعىَل َرُسوِل اهللِ  اَن أِلَبِيِه، َوُأمِّ رشحبيل بن  ملسو هيلع هللا ىلصَعفَّ

 .(1)َحَسنَةَ 

 تراجم هذا السند، والرواية مرسلة عن الزهري. قد مر احلديث عن 

 

 

 

 

 

                                                   
، وقال حمققه: إسناده إىل الزهري صحيح، السنن 224، 7/222دالئل النبوة:  (1)

 .71-7/70الكربى: 
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اهلل بن جحش،  حول عبيد تاستعرضنا فيام سبق الروايا

والحظنا أن الروايات التي أشارت إىل موته ومل تتطرق إىل وفاته، روايات 

 جلها صحيحة موصولة السند.

األوىل يف املبحث الثاين وردت عند أيب داود بإسناد كل فالرواية 

، (1)رجاله من رجال الصحيحني إال شيخ أيب داود وهو من رجال مسلم

وقد نقلها كل من الدارقطني، واحلاكم، والبيهقي، ويلتقون يف السند مع 

 الرازي. َمنُْصورٍ  ُمَعىلَّ ْبنِ أيب داود يف 

األوىل وتلتقي يف سندها مع والرواية الثانية يف معنى الرواية 

الرواية األوىل يف ابن املبارك، وقد رواها أمحد بن حنبل، وابن أيب عاصم، 

 والبيهقي، والطرباين.

والرواية الثالثة أيضا تدور يف نفس املعنى وتلتقي يف سندها مع 

 الرواية األوىل يف معمر بن راشد.

 ويظهر يل أهنا رواية واحدة وردت بألفاظ متعددة.

                                                   
 .5/467املزي، هتذيب الكامل:  (1)
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كل الروايات الثالث جتتمع يف سندها يف معمر بن راشد، ف

املتوفية سنة  ويالحظ أن الذي نقل الرواية عن أم املؤمنني أم حبيبة 

، (3)، وقيل بعد ذلك(2)ـه23هو عروة بن الزبري املولود سنة   (1)ـه44

، وبعد تتبعي لرواياته (4)وقد ورد أن عروة روى عن أم حبيبة 

عنها مبارشة إال خربها يف احلبشة، أما رواياته األخرى وجدت أنه مل يرو 

فبواسطة، فمثال يف صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي يروي  عنها

، ويف مسند أمحد من طريق زينب عن (5)عنها زينب بنت أيب سلمةعن 

 .(6)حبيبة عن أم حبيبة، إضافة إىل ما ورد عند البخاري ومسلم

يد الروايات الثالث، التي أراها رواية والشجرة التالية تبني أسان

 واحدة وردت بألفاظ متعددة:

 

                                                   
 .8/142ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة:  (1)

 .4/422، الذهبي، سري أعالم النبالء: 156خليفة بن خياط، التاريخ:  (2)

 .42/198ابن عساكر، تاريخ دمشق:  (3)

 .20/13املزي، هتذيب الكامل:  (4)

، 5101ح 20يف النكاح، ب، 3346ح 7صحيح البخاري: يف أحاديث األنبياء، ب (5)

، 2880ح 1، يف الفتن وأرشاط الساعة، ب1449ح 4صحيح مسلم، يف الرضاع، ب

 ، 3284ح 6/94سنن النسائي: 

 .27416، 27414.، 27413ح 406-45/403املسند:  (6)
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اهلل  أما الرواية الرابعة فقد جاءت وفيها ترصيح بعدم ردة عبيد

داللة عىل أنه مات  ا، بل إن فيه(1)بن جحش وهي رواية حسنة اإلسنادا

 .(2)عىل اإلسالم

 .(3)مسلموسند ابن حبان من الليث إىل متامه قد ورد يف صحيح 

وقد سئل الدارقطني عن حديث عروة بن الزبري عن أم حبيبة: 

، فقال: يرويه الزهري وقد اختلف 00اهلل بن جحش أهنا كانت حتت عبيد

عنه، فرواية معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة، وخالفه 

عبدالرمحن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عروة مرسال، واملرسل 

 .(4)أشبهها بالصواب

ويظهر أن الدارقطني قد وهم يف ذلك، فكام مّر معنا أن رواية 

 .عبدالرمحن بن خالد بن مسافر موصولة وليست مرسلة وهي عن عائشة 

 .(5)والسند من الليث إىل متامه قد ورد يف صحيح مسلم

                                                   
 .2/424عبدالعزيز العبداللطيف، أمهات املؤمنني )رِض اهلل عنهن( دراسة حديثية:  (1)

 .798ر عبدالغني، دراسة مرويات العهد املكي: عادل عبدالغفو (2)

(3) 4/1966. 

 .9/281العلل:  (4)

(5) 4/1966. 
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بعد أن ساق حديثا عن الزهري  (1)وعليه قال سفيان بن عيينة

أحفظ يف هذا احلديث أربع نسوة من "عن عروة بن الزبري عن أربع نسوة: 

ثنتني من أزواجه أم حبيبة وزينب وثنتني  ملسو هيلع هللا ىلصالزهري وقد رأين النبي 

ربيبتيه زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد اهلل بن 

 .(2)"جحش مات بأرض احلبشة

هاجرت إىل احلبشة مع زوجها "عن أم حبيبة:  وقال ابن حجر

وهي هناك سنة ست  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن جحش ومات فتزوجها رسول اهلل  عبيد

 ، ومل يرش إىل ردته هنا.(3)"وقيل سنة سبع

ية اأما الروايات التي أشارت إىل ردته فال ختلو من مقالة، فالرو

، (4)منكرةوقال الذهبي عن هذه الرواية: األوىل من رواية الواقدي، 

والثانية إسنادها حسن ولكنها مرسلة، وقد رواها ابن إسحاق يف موضع 

، والرواية الثالثة من طريق ابن (5)بذكر عروة ويف موضع آخر بدون ذكره

                                                   
عمران اهلاليل الكويف ثم املكي، ثقة حافظ فقيه إمام، من الطبقة الوسطى من  بن أيبا (1)

 (.2451ت 245)ابن حجر، تقريب التهذيب:  ـه198أتباع التابعني، تويف سنة

 .1/133، احلميدي، املسند: 53-24/52املعجم الكبري:  (2)

 .12/419هتذيب التهذيب:  (3)

 .2/221سري أعالم النبالء:  (4)

 .798عادل عبدالغفور عبدالغني، دراسة مرويات العهد املكي:  (5)
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زبالة، والرابعة من رواية هشام الكلبي عن أبيه، واخلامسة من رواية ابن 

عنه وهي مرسلة،  ةهليعة وقد اختلط والراوي عنه ليس ممن روايته ثابت

والرواية السادسة وهي مثل رواية ابن حبان، لكنه يف إسنادها شيخ ابن 

اهلل،  اإلشارة إىل تنرص عبيد مندة، مل يذكر فيه جرحا وال تعديال، والزيادة

، والسادسة والسابعة والعارشة من وأرى أن هذه الزيادة مقحمة منه

، وكذلك (1)امءمراسيل الزهري وهي غري مقبولة وقد ضعفها العل

 الرواية السابعة والثامنة مرسلة.

 وعىل هذه الروايات أشار العلامء بتنرصه، 

 .(2)اهلل بن جحش ومات نرصانيا قال موسى بن عقبة: تنرص عبيد

َمادِيُّ و انِيَّةِ  : ُعبَيْدُ (3)َقاَل الرَّ  .(4)اهللَِّ ْبُن َجْحٍش الَِّذي َماَت َعىَل النَّرْصَ

 .(5)فارتد إىل النرصانية، ثم مات إىل الناروقال ابن حزم: 

                                                   
 .101، 44العالئي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل:  (1)

 .35/149املذي، هتذيب الكامل:  (2)

إبراهيم بن بشار الرمادي، أبو إسحاق البرصي، حافظ له أوهام، من كبار اآلخذين  (3)

 88ه )ابن حجر، تقريب التهذيب: 230عن أتباع التابعني، مات يف حدود سنة 

 (.155ت

 .3/246سنن الدارقطني:  (4)

 .35جوامع السرية:  (5)
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 .(1)الرب: تنرص ومات نرصانيا مرتدا عن دينه وقال ابن عبد

وقال السهيِل: ملا قدم احلبشة تنرص هبا وفارق اإلسالم، ومات 

 .(2)هناك نرصانيا

واحلاصل أن الروايات الصحيحة ذكرت أنه مات يف احلبشة، 

ها بأسانيد ضعيفة أو مرسلة، والزيادة وأن تنرصه زيادة يف اخلرب وردت كل

تثبت إال إذا وردت بسند صحيح متصل، يقول ابن حجر: فحاصل  ال

     كالم األئمة أن الزيادة إنام تقبل ممن كان حافظا متقنا حيث يستوي مع 

 .(3)زاد عليهم يف ذلك ما

أدلة  مما سبق يتبني أن قصة ردة عبيد اهلل بن جحش مل تثبت، لعدة

 منها:

أهنا مل ُترَو بسند صحيح متصل، فاملوصول من طريق الواقدي،  (1

واملرسل جاء عن عروة بن الزبري، وال يمكن أن حتتج باملرسل 

)عند من يرى االحتجاج به( يف مسألة كهذه، فيها احلكم عىل أحد 

 السابقني األولني بالردة.

                                                   
 .49الدرر يف اختصار املغازي والسري:  (1)

 .6/538الروض األنف:  (2)

 ..2/690النكت عىل كتاب ابن الصلح:  (3)



 

 

151 

 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

بأم حبيبة مل تذكر ردة زوجها  ملسو هيلع هللا ىلصأن الروايات الصحيحة يف زواجه  (2

 .(1)السابق، كام يف الرواية السابقة عند أمحد وأيب داود والنسائي

أنه يبعد أن يرتّد أحد السابقني األولني لإلسالم عن دينه، وهو ممّن  (3

هاجر فراًرا بدينه مع زوجه إىل أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيد 

اهلل بن جحش ممن هجر ما عليه قريش من عبادة األصنام، 

كام يف رواية ابن إسحاق  -وغريه احلنيفية والتامسه مع ورقة،

كام ورد عند  أنه كان قد دان بالنرصانية قبل اإِلسالم أو ،الواردة

كانت معروفة عند  ملسو هيلع هللا ىلص، ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول ابن كثري

أهل الكتاب من هيود ونصارى، فكيف يتصور من رجل يرتقب 

وخ؟ كام أن زواج منس الدين اجلديد أن يعتنقه ثم يرتد عنه لدين

سبع، وردة عبيد اهلل املزعومة قبل  =بأمِّ حبيبة كان يف سنة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ذلك بفرتة وهي مرحلة كان اإِلسالم قد عال فيها وظهر حتى 

خارج اجلزيرة العربية، بل أصبح هناك من يظهر اإِلسالم ويبطن 

 الكفر، كحال املنافقني.

أن سأله  -مرشًكاوكان إذ ذاك -يف حوار هرقل مع أيب سفيان  (4

هل يرتّد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل ": أسئلتهضمن 

ولو كان عبيد اهلل قد تنرص لوجدها  "فيه؟ فأجاب أبو سفيان: ال

                                                   
، وهذه الرواية مل أذكرها ضمن الروايات 5486ح 220ح 5/220السنن الكربى:  (1)

 املسندة خللوها من ذكر عبيداهلل بن جحش.
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ودعوته. كام فعل ملا ُسئل  ملسو هيلع هللا ىلصأبو سفيان فرصة للنيل من النبي 

فهل يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل "

 (1)"الكلمة همتكني كلمة ُأدخل فيها شيًئا غري هذفيها. قال: ومل 

لو صحت -وال يمكن القول بأن أبا سفيان مل يعلم بردة عبيد اهلل 

 . ألنه والد زوجه أم حبيبة -ردته

، بل ومن ملسو هيلع هللا ىلصوبعد، فاملسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول اهلل 

السابقني األولني، واألصل بقاء ما كان عىل ما كان، فإن صّح السند بخرب 

نصوص الرشيعة حافلة بالذّب عن عرض املسلم، و، أخذنا بهردته 

 .(2) بل ومن السابقني؟ ،فكيف إذا كان هذا املسلم صحابًيا

اهلل بن جحش عندما  إن رواية ابن حبان أشارت إىل أن عبيد (5

، فهل يعقل أن يويص ملسو هيلع هللا ىلصأوىص بزوجته لرسول اهلل حرضته الوفاة 

 مرتد بذلك؟

رغم أن الروايات التي أشارت إىل تنرصه أظهرت أنه كان عقب  (6

يف احلبشة إىل  هجرته إىل احلبشة، ومع ذلك بقيت أم حبيبة 

السنة السابعة من اهلجرة، ولكنها مل توضح ما هو وضعه ووضعها 

طوال هذه الفرتة، وموقف أصحابه املهاجرين طوال هذه الفرتة، 

 فهل يعقل أن يسكت املهاجرون إىل احلبشة عن ذلك؟

                                                   
 .1/48، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: 6يف بدء الوحي، ب صحيح البخاري، (1)

 .42-41يثبت يف السرية النبوية: شاع ومل  العوشن، ما (2)
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 متامي هلذا البحث أشري إىل أهم النتائج التي وردت فيه:إبعد 

 يف احلبشة. اهلل بن جحش  الصحيحة أثبتت وفاة عبيدالروايات  .1

 يمكن ال ختلو الروايات التي تشري إىل تنرصه من مقال، وعليه ال .2

يبنى عليها يف ردة صحايب أسلم وكان من السابقني إىل  أن

 حيث مل تثبت ردته برواية صحيحة. ،اإلسالم، وأقلها يتوقف فيه

الذين مل يعبدوا األصنام اهلل بن جحش كان من الرجاالت  عبيد .3

 قبل اإلسالم.

إال خربها يف  عروة بن الزبري مل ينقل مبارشة عن أم حبيبة  .4

 احلبشة.

مصادر السرية تناقلت خرب تنرصه بدون إسناد مما أضفى شهرة هلا،  .5

 وليس كل مشهور صحيح.
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 هـ(327ابن أيب حاتم: عبدالرمحن بن حممد بن إدريس )ت 

 ، الطبعة األوىل، دائرة املعارف العثامنية، حيد آباد.اجلرج والتعديل .1

 هـ(287ابن أيب عاصم )أمحد بن عمرو بن الضحاك )ت 

 ، دار الراية، الرياض.199/ 1411، الطبعة األوىل، اآلحاد واملثاين .2

 ـ(ه151ابن إسحاق: حممد بن إسحاق بن يسار )ت 

م، دار الكتب 2018، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، الطبعة الثالثة، السرية النبوية .3

 العلمية، بريوت.

 (ـه606ابن األثري: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ت

، حتقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا، الطبعة الرابعة، النهاية يف غريب احلديث واألثر .4

 ، دار املعرفة، بريوت.1432/2011

 (ـه354حبان: حممد بن حبان البستي )ت ابن 

 ، دائرة املعارف العثامنية، حيدر أباد.1393/1973، الطبعة األوىل، الثقات .5

 ـ(ه852ابن حجر: أمحد بن عِل بن حجر العسقالين )ت 

، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود وعِل حممد معوض، اإلصابة يف متييز الصحابة .6

 كتب العلمية، بريوت.، دار ال1415/1995الطبعة األوىل، 

، حتقيق: ربيع بن هادي املدخِل، الطبعة األوىل، النكت عىل كتاب ابن الصالح .7

 ، املجلس العلمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة.1404/1984

، دار الرشيد، 1406/1986، حتقيق: حممد عوامة، الطبعة األوىل، تقريب التهذيب .8

 حلب.

 هـ، دائرة املعارف النظامية، حيد آباد.1325ىل، ، الطبعة األوهتذيب التهذيب .9
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 (هـ456ابن حزم: عِل بن أمحد األندليس )ت 

، حتقيق: إحسان عباس ونارص الدين األسد، إدارة إحياء السنة، جوامع السرية .10

 باكستان.

 (ـه311ابن خزيمة: أبوبكر حممد بن إسحاق )ت 

األوىل،  ، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، الطبعةصحيح ابن خزيمة .11

 ، املكتب اإلسالمي، بريوت.1395/1975

 (ـه230ابن سعد: حممد بن سعد بن منيع )ت 

 ، دار صادر، بريوت.الطبقات الكربى .12

 ـ(ه463الرب: يوسف بن عبداهلل القرطبي النمري )ت  ابن عبد

، حتقيق: عبدالغني مستو، الطبعة األوىل، االستيعاب يف معرفة األصحاب .13

 العرصية، بريوت.، املكتبة 1431/2010

، حتقيق: شوقي ضيف، الطبعة الثانية، دار الدرر يف اختصار املغازي والسري .14

 املعارف، مرص.

 (ـه774ابن كثري: أبو الفداء إسامعيل الدمشقي )ت 

، دار 1417/1997، حتقيق: حممد املعتصم باهلل، الطبعة األوىل، السرية النبوية .15

 الكتاب العريب، بريوت.

 هـ(571بن السن بن هبة اهلل )ت ابن عساكر: عِل 

، 1421/2001، حتقيق: عِل عاشور اجلنويب، الطبعة األوىل، تاريخ دمشق الكبري .16

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 ه(395ابن مندة: حممد بن إسحاق األصبهاين )ت 

ه، 1426م 2005، حتقيق: عامر حسني صربي، الطبعة األوىل، معرفة الصحابة .17

 .اإلمارات العربية املتحدةمطبوعات جامعة 
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 هـ(218ابن هشام: عبدامللك بن هشام العافري )ت 

 ، دار احلديث، القاهرة.1424/2004، حتقيق مجال ثابت وآخرون، السرية النبوية .18

 هـ(275أبو داود: سليامن بن األشعث )ت 

 ، دار احلديث، بريوت1389/1969، الطبعة األوىل، سنن أيب داود .19

 هـ(430األصفهاين: أمحد بن عبداهلل بن أمحد )ت أبو نعيم 

م، دار 1410/1990، حتقيق: سيد كرسوي حسن، الطبعة األوىل، تاريخ أصبهان .20

 الكتب العلمية، بريوت

، حتقيق: حممد حسن ومسعد عبداحلميد، الطبعة األوىل، معرفة الصحابة .21

 ، دار الكتب العلمية، بريوت.1402/2002

 ـ(ه141أمحد بن حنبل )ت 

، دار احلديث، 1416/1995، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الطبعة األوىل، املسند .22

 القاهرة.

 (ـه1420األلباين: حممد نارص الدين )ت 

 ، مكتبة املعارف، الرياض.1421/2000، الطبعة الثانية، صحيح سنن أيب داود .23

، مكتبة 1425/2004، الطبعة األوىل، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة .24

 ف، الرياض.املعار

 (ـه256البخاري: حممد بن إسامعيل )ت 

 ، ضمن كتاب فتح الباري.صحيح البخاري .25

 (ـه458البيهقي: أمحد بن احلسني )ت 

، حتقيق: سيد إبراهيم، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة .26

 ، دار احلديث، القاهرة.1428/2007

 (ـه405احلاكم النيسابوري: حممد بن عبداهلل )ت 

 ، دار الفكر، بريوت.1398/1978، املستدرك عىل الصحيحني .27



 

 

157 

 القوف اليف     ردة عبيداج ش     
 عبد العزيز حممد نور عبد القادر وليد. 

 احلميدي: عبداهلل بن الزبري 

، عامل 1433/2012: حبيب الرمحن األعظمي، الطبعة األوىل، حتقيق، املسند .28

 الكتب، بريوت.

 هـ(463د بن عِل )ت محاخلطيب البغدادي: أ

 ، دار الكتب العلمية، بريوت.تاريخ بغداد .29

 هـ(385عمر )ت  الدارقطني: عِل بن

 ، نرش السيد عبداهلل هاشم يامين، املدينة املنورة.سنن الدارقطني .30

 ، مؤسسة الريان، بريوت.1432/2011الطبعة الثالثة، العلل،  .31

 ـ(ه748الذهبي: شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن )ت 

، دار 1410/1990، حتقيق: عمر تدمري وآخرون، الطبعة األوىل، تاريخ اإلسالم .32

 اب العريب، بريوت.الكت

، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، الطبعة الثانية، سري أعالم النبالء .33

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.1402/1982

، 1405/1985، حتقيق: حممد السعيد زغلول، الطبعة األوىل، العرب يف خرب من غرب .34

 دار الكتب العلمية، بريوت.

 البجاوي، دار املعرفة، بريوت.، حتقيق: عِل ميزان االعتدال يف نقد الرجال .35

 هـ(1205الزبيدي: حممد مرتىض احلسيني  )ت 

، دار الفكر، 2005ه/142، حتقيق: عِل شريي، تاج العروس من جواهر القاموس .36

 بريوت.

 (ـه581السهيِل: عبدالرمحن بن اخلطيب )ت 

، حتقيق: عبدالرمحن الوكيل، الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام .37

 ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.1414/1993بعة األوىل، الط
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 (ـه360الطرباين: سليامن بن أمحد )ت 

 ، حتقيق: محدي عبداملجيد السلفي، الطبعة الثانية.املعجم الكبري .38

 ـ(ـه310الطربي: حممد بن جرير )ت 

 ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بريوت.تاريخ األمم وامللوك .39

، حتقيق: حممد بن طاهر الربزنجي، الطبعة األوىل، وضعيف تاريخ الطربيصحيح  .40

 ، دار ابن كثري، دمشق بريوت.1428/2007

 (ـه240العصفري: خليفة بن خياط )ت 

، دار 1405/1985، حتقيق: أكرم العمري، الطبعة الثانية، تاريخ خليفة بن خياط .41

 طيبة، الرياض.

 ـ(ه761)ت  العالئي: صالح الدين خليل بن كيكلدي

، حتقيق: محدي السلفي، الطبعة األوىل، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .42

 ، وزارة األوقاف، العراق.1398/1978

 هـ(739الفاريس، األمري عالء الدين عِل بن بلبان )ت 

، حتقيق: شعيب األرنؤوط، الطبعة األوىل، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .43

 ية، دمشق.، الرسالة العامل1432/2011

 (ـه832الفايس: حممد بن أمحد احلسني )ت 

م، 1999، حتقيق: مصطفى الذهبي، الطبعة الثانية، شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام .44

 مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة.

 هـ(277الفسوي: يعقوب بن سفيان )ت 

، 1401/1981، حتقيق: أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية، املعرفة والتاريخ .45

 مؤسسة الرسالة، بريوت.

 الفاكهي: حممد بن إسحاق

، حتقيق: عبدامللك بن دهيش، الطبعة األوىل، أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه .46

 ، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة.1407/1986
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 (ـه742املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسف )ت 

عواد معروف، الطبعة الثانية، ، حتقيق: بشار هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .47

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.1403/1983

 املنصوري: نايف بن صالح 

، دار 1432/2011، الطبعة األوىل، الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم .48

 العاصمة، الرياض.

 هـ(303النسائي: أمحد بن شعيب )ت 

 وت.، مؤسسة الرسالة، بري1422/2001، الطبعة األوىل، السنن الكربى .49

 (ـه261القشريي: مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت 

 ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم .50

 عادل عبدالغفور عبدالغني

، رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية ملسو هيلع هللا ىلصدراسة مرويات العهد املكي من سرية النبي  .51

 اإلسالمية، شعبة السنة.اجلامعة هـ، 1408)املاجستري(، 

 عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم العبداللطيف

-1404، رسالة مقدمة أعدها لنيل درجة الدكتوراه، أمهات املؤمنني .52

 هـ، اجلامعة اإلسالمية، شعبة السنة.1405

 هـ(245حممد بن حبيب  البغدادي )ت 

 املحرب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت .53

 ، عامل الكتب، بريوت.1405/1985بعة األوىل، ، الطاملنمق يف أخبار قريش .54

 حممد بن عبداهلل العوشن

 هـ، دار طيبة، الرياض.1428، ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية .55

 
 



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة
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